ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SFANTU GHEORGHE
HOTĂRÂRE
privind delegarea gestiunii Serviciului de alimentare cu apă , prin atribuire
directă, către S.C. APA- CANALIZARE PROGRESUL SFINTU GHEORGHE SRL
Consiliul Local al Comunei Sfantu Gheorghe, judeţul Ialomiţa, întrunit în şedinţa
ordinară din data de 09 martie 2022
Având în vedere:
- Raportul de aprobare al domnului Primar Teculescu Petru Madalin , inregistrata la nr.
5490 din 24.09.2021
- Referatul de specialitate al Compartimentului registru agricol , fond funciar , urbanism
si amenajarea teritoriului, înregistrat la Primăria Sfantu Gheorghe sub nr. 1261 din
28.02.2022;
Examinand :
- hotararea Consiliului local nr. 47 din 20,05,2009 prin care se aproba infiintarea
Serviciului de alimenatare cu apa si canalizare a comunei Sfantu Gheorghe si
regulamentul de organizare si functionare a acestuia
- raportul de avizare al comisiei pentru activitati economico-financiare, juridical si de
disciplina nr.132 din 08.03.2022
-raportul de avizare al comisiei pentru activitati social cultural, culte, invatamant ,
sanatate, familie, munca , protective sociala, tineret si sport nr.59 din 08.03.2022
-raportul de avizare al comisiei pentru agricultura , amenajarea teritoriului si urbanism
nr.92 din 08.03.2022
* In conformitate cu :
- prevederile art. 6, art.7, art.8, art.10, alin. 1, lit. d), art. 17,art.18, lit.b) , art.20, art.
21, art. 22, alin. 1, lit. a), alin. 2 lit.c) din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de
alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările şi completările ulterioare,
- prevederile art. 22, alin. 2, lit. b), alin. 4, art. 23, alin. 1, lit. b), art. 25, art.29 , art. 32
din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice,republicata, cu
modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. 2, lit. d) coroborat cu alin. 7 lit.
n), coroborate cu art. 196, alin. 1, lit.a) din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 – Se aprobă delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă al
comunei Sfantu Gheorghe, prin atribuire directă, către operatorul S.C. APA-CANALIZARE
PROGRESUL SFINTU GHEORGHE, cu sediul în comuna Sfantu Gheorghe,sat Sfantu

Gheorghe, str. Principala, nr. 36,et.1,cam.7. judeţul Ialomiţa, înmatriculată la Oficiul
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa cu nr. J/21/385/07,09,2016, CUI36500953 din 07.09.2016 .
Art.2 – ( 1) Se aprobă Contractul de delegare de gestiune a serviciului public de
alimentare cu apă din Comuna Sfantu Gheorghe, în forma prevăzută în Anexa \ la
prezenta hotărâre.
(2) Caietul de sarcini privind furnizarea/prestarea serviciului,
regulamentul serviciului, inventarul bunurilor mobile şi imobile, proprietate publică sau
privată a comunei Sfantu Gheorghe aferente serviciului , procesul-verbal de predarepreluare a bunurilor prevăzute in inventar si indicatori tehnici corelaţi cu
ţintele/obiectivele asumate la nivel naţional sunt anexe la contractul de delegare si fac
parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 3 - Se acorda mandat domnului primar Teculescu Petru Madalin, sa
semneze Contractul de Delegare, in numele si pe seama comunei Sfantu Gheorghe.
Art. 4 - Trimestrial, consiliul local va analiza rapoarte cu privire la evoluţia
indicatorilor de performanţă aprobaţi potrivit prezentei hotărâri.
Art. 5 - Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul
prin compartimentele de specialitate .
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